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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Barns smärtfysiologi och deras reaktioner på smärta skiljer sig från 

vuxnas. De har inte lika välutvecklad smärtreglering och smärtan är närmare 

associerad med emotionella upplevelser. Smärta hos barn kan leda till negativa 

följder och har ett samband med stress, oro och rädsla.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans möjligheter att lindra smärta i samband med 

procedurer hos barn 6-12 år. 

 

Metod: En litteraturstudie med systematisk ansats där sökningar gjordes i Cinahl, 

PubMed och Scopus. Sökorden som användes var: ”treatment related pain”, 

”procedural pain”, ”procedure pain”, ”child*” och ”nurs*”. Utvalda artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Sjuksköterskan har stora möjligheter att lindra smärtan i samband med 

procedurer. Resultatet grundas på 18 artiklar med olika ansatser och behandlas i sju 

teman: avledningsmetoder, avslappning, farmakologisk smärtlindring, ålders 

inverkan på barns smärtupplevelse, att använda avledning, sjuksköterskans betydelse 

och delaktighet. 

 

Konklusion: Sjuksköterskans bemötande och förhållningsätt spelar stor roll i mötet 

med barnet och denne kan använda sig själv som ett verktyg för att främja barnets 

känsla av trygghet och använda sig av avledningsmetoder anpassade till barnets 

förutsättningar. 

 

Nyckelord: Avledning, barn 6-12 år, EMLA®, smärtlindring, smärtsamma 

procedurer  

  



Abstract 
 

Background: Children's physiology of pain, as well as their reaction to it, differs 

from that of an adult. Their pain modulation is not as developed and pain is more 

closely associated with emotional experiences. Pain in children can lead to negative 

consequences and is linked to stress, anxiety and fear. 

 

Aim: To describe the nurse’s opportunities to alleviate pain in procedures in children 

6-12 years.  

 

Method: A literature review with a systematic approach where searches were made 

in Cinahl, PubMed and Scopus. The search terms used were: ”treatment related 

pain”, ”procedural pain”, ”procedure pain”, ”child*” and ”nurs*”. Selected articles 

were examined regarding quality and analysed through qualitative content analysis. 

 

Results: The nurse has many opportunities to alleviate pain in procedures. The result 

is based on 18 articles with different approaches and presented in seven themes: 

distraction methods, relaxation, pharmacological pain relief, influence of age in 

children's experience of pain, to use distraction, the importance of the nurse and 

participation. 

 

Conclusion: The nurse's approach makes a difference in the encounter with the child 

and they can use themselves as a tool to promote the child's feeling of security, 

aswell as use distraction methods adapted to the child. 

 

Keywords: Child 6-12 years, distraction, EMLA®, painful procedures, pain relief  
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1. Inledning 
 

Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse (1), som kan få negativa 

följder (2–5). Personer som utsätts för smärta kan få en ökad smärtupplevelse vid 

andra smärtstimuli senare i livet genom så kallad sensitisering (2,4). 

 

Barns smärtfysiologi skiljer sig från vuxnas. Barns smärtreglering är inte fullt 

utvecklad (6) och smärtimpulsen är i högre grad kopplad till emotionella strukturer i 

hjärnan (4). Barn och deras närstående anser ofta att smärta relaterat till procedurer 

och behandling är den mest skrämmande delen av sjukvården (7). Procedurer som 

innefattar nålar är den vanligaste formen av smärtsam procedur i barnsjukvården (8). 

Rutinmässiga procedurer som venprover eller venkanylering kan orsaka stor stress 

hos barn då procedurerna är smärtsamma (3,7,9). Likaså kan såromläggningar orsaka 

smärta hos barn (10). 

 

Många vuxna bär på en sjukhusrädsla till följd av negativa upplevelser av sjukvård 

och procedurer sedan tidig barndom (4). Personer som upplevt smärtsamma eller 

traumatiska procedurer undviker i större utsträckning sjukvård och är mindre 

följsamma till behandlingar (4,7). 

 

Inom sjuksköterskeprofessionen finns det överlag bred kunskap om möjligheterna att 

med farmakologiska och icke-farmakologiska metoder smärtlindra barn vid 

procedursmärta. Dessa metoder underanvänds av olika orsaker; tidsbrist, bristande 

rutiner eller bestämmelser och okunskap om vikten av smärtlindring kan vara några 

möjliga anledningar (11). De negativa effekter som många patienter har fått av 

smärtsamma procedurer hade kunnat förebyggas med mer kunskap och resurser (4). 

 

Med bakgrund av detta anser författarna att det finns ett behov av ytterligare kunskap 

om sjuksköterskans möjlighet att lindra barns smärta i samband med procedurer. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Definition av smärta  

Smärta definieras som ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 

skada” (1).  
 

Procedursmärta är ett begrepp som används för att beskriva smärta orsakad av eller 

uppkommen vid en intervention utförd av sjukvårdspersonal i diagnostiskt eller 

behandlande syfte. Begreppet används ofta inom barnsjukvården men författarna har 

inte hittat någon vedertagen definition. Ett vanligt exempel på procedur som orsakar 

smärta är venpunktion för provtagning eller kanylering (7). Vid venpunktion uppstår 

en vävnadsskada vilket leder till nociceptiv smärta (4,12). 

 

2.2 Smärtfysiologi 
Nociceptorer är nakna neuronändar som finns i till exempel epidermis och stimuleras 

av speciella keratinocyter vid pågående eller hotande vävnadsskada. Signalen leds 

från nociceptorn via axonet till ryggmärgens dorsala horn. I ryggmärgen leds 

impulsen vidare till uppåtgående neuron som leder till talamus, hjärnans 

omkopplingscentral. Därifrån förs den vidare via basala ganglier och det limbiska 

systemet, vilket står för den emotionella delen av smärtupplevelsen. Slutligen når 

impulsen somatosensoriska cortex som anses vara centrum för den medvetna 

upplevelsen och tolkningen av smärta (4,12). 
 

Vid vävnadsskada startas en akut inflammation där leukocyter och makrofager 

frisätter en mängd av ämnen som påverkar nociceptorerna. Dessa ämnen kallas 

algogener och sensitiserar nociceptorerna, det vill säga sänker deras 

aktiveringströskel och ökar stimuleringssvaret. Smärtupplevelsen vid en 

vävnadsskada förstärks av den akuta inflammationen (4). 

 

2.3 Smärtreglering  
Från hjärnan finns nedåtgående neuron som har smärtreglerande effekt. En 

inhibitorisk effekt kan aktiveras av signalsubstanser som till exempel serotonin, 

noradrenalin, endorfiner eller opioider där de sistnämnda kan vara antingen endogena 

eller exogena (12). 

När smärtimpulser från perifera nociceptorer når ryggmärgens dorsala horn kan de 

inhiberas. Detta kallas grindteorin och handlar om hur nervimpulser konkurrerar om 

att omkopplas i samma segment. Smärtimpulsen kan utkonkurreras antingen av en 

annan känselnervsignal från samma område eller genom nedåtgående impulser från 

hjärnan, som "stänger grinden" så att smärtimpulsen inte fortleds till hjärnan. 

Exempelvis kan smärta lindras av att blåsa på ett skadat finger eller genom att 

kognitivt hantera smärtan på ett effektivt sätt (4,9,12). 

 

2.4 Smärtfysiologi hos barn   

Till skillnad från vuxna har barn en större andel nociceptorer med lägre 

aktiveringströskel och omkopplingen i det dorsala hornet sker lättare. Nociceptorerna 

känner av stimuli från ett större fält och dessa fält överlappar varandra i större 

utsträckning än hos vuxna. Det sker också ett kraftfullare svar vid receptoraktivering. 

Barns spinala smärthämning är inte fullt utvecklad och de kan då inte hämma 

smärtimpulserna på samma sätt som vuxna. Nervsystemets utveckling är en 
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pågående process under lång tid och fortsätter i stor omfattning även under tonåren 

(6). 

 

Barns kognitiva förmåga är inte fullt utvecklad när de är 6-12 år gamla. De kan ha 

svårigheter att förstå att en procedur är nödvändig eller att smärtan som uppkommer i 

samband med den inte är farlig. De är mer emotionellt styrda än vuxna och troligen 

fortleds deras smärtimpulser i större utsträckning via limbiska strukturer och 

hippocampus där känslor regleras. Detta innebär att smärta är närmare relaterat till 

andra känslor som oro, rädsla och ångest hos barn än hos vuxna (4).  

 

2.5 Smärtsensitisering och smärtminnen  

Adaptionsprocesser i nervsystemet har som uppgift att välja ut vilken sensorisk 

information som är relevant. Till skillnad från andra sensoriska system har det 

nociceptiva smärtsystemet inte den förmågan eftersom smärtsignalerna är viktiga för 

att undvika permanent skada. Detta innebär att en individ med upprepade 

smärtstimuli inte kommer vänja sig, utan istället bli mer känslig för smärta. Detta 

kallas smärtsensitisering (4,13).  

 

Smärtminnen är en individs minnen av tidigare smärtupplevelser och kan vara 

explicita eller implicita. Explicita smärtminnen går att framkalla, sätta ord på och 

föreställa sig och förvärvas i medvetet tillstånd. Implicita smärtminnen kan förvärvas 

utan medvetande, till exempel i anestesi eller hos ett spädbarn (2). Barns minne av 

smärtan, snarare än smärtan i sig, påverkar framtida smärtupplevelser genom att de 

förväntar sig att det ska göra ont (5). Studier visar att barn som upplevt smärta i 

samband med omskärelse uppvisar större smärtrespons än en kontrollgrupp utan 

omskärelse vid vaccinationer senare i livet (14,15). 

 

Ett barn med negativa upplevelser och smärtminnen från en tidigare procedur kan få 

ett ökat stresspåslag och kräva mer tid och resurser nästa gång. Effekten är svår att 

reversera och det bästa är att förebygga den negativa upplevelsen redan vid barnets 

första kontakt med proceduren (7,8).  

 

2.6 Farmakologisk smärtlindring vid procedurer  

EMLA® är ett lokalanestetikum som innehåller lidokain och används för 

ytbedövning vid till exempel nålstick eller ytliga kirurgiska ingrepp. Det finns som 

kräm och plåster. Lokala biverkningar som blekhet och klåda är vanliga, men 

allvarliga biverkningar förekommer sällan (16). 

 

2.7 Smärtskattning  
För att kunna erbjuda lämplig smärtlindring är det viktigt att som sjuksköterska 

bedöma barnets smärta. Barnets självskattade smärta är en given del av bedömningen 

men räcker sällan i sig själv. En bedömning av barnets beteende kompletterar 

smärtbilden (17). Denna observation kan bland annat inkludera kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, aktivitetsnivå, tal och hur lätt barnet är att trösta. Smärtan kan också 

ta sig uttryck i kliniska tecken som förhöjd puls, andningsfrekvens eller blodtryck 

(18). 

 

Flertalet vedertagna, validerade instrument för smärtskattning av barn finns 

tillgängliga. Vid självskattning är det av största vikt att välja ett instrument som 
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passar barnets utvecklingsnivå och kognitiva förmåga samt att presentera det med ett 

språk som barnet förstår (17,18). 

 

Faces Pain Scale Revised (FPS-R) är ett vanligt instrument för att skatta smärta hos 

barn från fyra år och uppåt. Det utgörs av tecknade ansikten med olika uttryck som 

motsvarar olika intensiteter av smärta. Viktigt är att beskriva för barnet vad varje 

ansikte innebär, då det annars finns risk för att barnet väljer ansiktet som bäst 

motsvarar dess humör snarare än smärtupplevelse. Instrumentet Numeric Rating  

Scale (NRS) är lämpligt för barn som förstår numeriska skalor, vanligen från åtta års 

ålder. Barnet ska då ange sin smärta med en siffra mellan 0 och 10, där 10 innebär 

värsta tänkbara smärta. Visual Analog Scale (VAS) är ett instrument där barnet får 

placera en markör på en plats som korrelerar med deras smärtupplevelser på en 10 

centimeter lång linje. Bedömaren mäter sedan hur långt in på linjen markören sitter. 

Ju närmare 10 centimeter, desto större är smärtupplevelsen (17,18).  

 

2.8 Oro, rädsla och stress  

Barn påverkas negativt av stress och oro, något som är vanligt då barnen vistas i 

vårdmiljö (8,19). Smärtsamma procedurer är en parameter som påverkar barnens 

nivå av stress och oro negativt. Procedurer som uppfattas som smärtsamma är bland 

annat de som involverar nålar, till exempel injektioner eller venpunktion. Barn och 

ungdomar får en ökad smärtupplevelse om de är stressade eller oroade (8), eller om 

de har negativa förväntningar på proceduren (5). 

  

Rädsla för sjukvård är vanligt förekommande hos barn. Den subjektiva upplevelsen 

hos barnet ignoreras ofta till förmån för föräldrars eller sjuksköterskors uppfattning 

av rädslan. Den rädsla som barnet upplever i vårdmiljö kan vara riktad mot olika hot, 

som att bli lämnad ensam, erhålla en kroppsskada eller att dö (19). Det finns en 

relation mellan vuxnas beteende och barnets nivå av oro och rädsla inför en 

procedur. Där sjuksköterskor eller närstående som närvarar vid proceduren är lugna 

och uppmuntrar till copingstrategier upplevs barnet som mindre oroligt och uppvisar 

en mer effektiv coping (20). 

  

2.9 Barnets utveckling 6–12 år  
Barns kognitiva tänkande utvecklas snabbt, de utvecklar ett konkret operationellt 

tänkande där barnet kan förstå logiska principer, tänka utifrån konkreta exempel och 

diskutera sitt eget tänkande. De brukar klara av att kategorisera och sortera objekt 

utifrån längd, form och storlek. Barn i de tidiga skolåren är vetgiriga och aktiva i sitt 

lärande. I Vygotskys teori beskrivs att samspelet mellan barnet och omgivningen har 

stor betydelse. Vuxna kan utmana barnets tänkande och ställa rätt sorts frågor för att 

främja tänkandet och lärandet hos barnet (21). 

 

I åldern 6-12 år får barn bättre kontroll och förståelse för språket och börjar nu 

använda det som vuxna individer gör. Barns kroppsspråk blir också mer 

expressionellt och de lär sig att använda det i kommunikationen med andra individer. 

Barn i skolåldern har lätt att lära eftersom de i högre grad förstår orsak och verkan på 

både kortare och längre sikt. De motiveras av belöning och positiv förstärkning. Barn 

i denna ålder behöver stimulerande utmaningar av lagom svårighetsgrad. När de 

klarat dem känner de sig kompetenta och utvecklar självförtroende. Blir uppgifterna 

för svåra och barnet misslyckas kan det drabbas av mindervärdeskänslor. Det är 
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också i denna ålder som självbilden mognar, barnet blir mer självkritiskt och kan vid 

motgångar skylla på sig själv istället för externa faktorer (21). 

 

2.10 Kommunikation och omvårdnad  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori beskriver att kommunikation, både verbal och 

icke verbal, är ett av de viktigaste redskapen som sjuksköterskan har. 

Kommunikationen möjliggör för sjuksköterskan att lära känna sin patient och förstå 

dess situation och behov. Detta är enligt Travelbee en förutsättning för att kunna ge 

en god omvårdnad. Kommunikationen ska medvetet användas som ett verktyg. 

Förmågan att använda sig själv terapeutiskt är enligt Travelbee kännetecknande för 

en professionell sjuksköterska. Detta innebär i omvårdnadssammanhang att medvetet 

använda sin egen personlighet för att bidra till en förändring hos patienten vilken 

lindrar lidande och/eller främjar hälsa. För att sjuksköterskan ska kunna använda sig 

själv terapeutiskt krävs självinsikt samt förståelse av och förmåga att förutse 

mänskligt beteende (22).   

 

2.11 Sjuksköterskan och omvårdnad 
Sjuksköterskan ansvarar för att bedriva vård i enlighet med gällande forskning och 

beprövad erfarenhet. Vården ska vara omsorgsfull och främja patientens 

medbestämmande och delaktighet (23). Patientens behov av trygghet och säkerhet i 

vården ska också tillgodoses (24). Mänskliga rättigheter innefattar bland annat rätten 

till hälsa och vård och gäller både vuxna och barn (25). Utifrån både medicinska, 

etiska och rättsliga principer kan adekvat smärtlindring tolkas som en mänsklig 

rättighet (26). 

 

Personcentrerad omvårdnad utförs genom att patienten är delaktig i vården och att 

sjuksköterskor ger patienten tillräcklig information så att denne kan ta informerade 

beslut gällande sin vård. Grunden i personcentrerad vård ligger i god kommunikation 

då detta är en förutsättning för att patienten ska bli involverad på ett bra sätt. En 

annan förutsättning är den kontext som sjuksköterskorna jobbar i; det måste finnas 

tid och resurser för att utföra personcentrerad omvårdnad på ett bra sätt (27). 

 

Patient- och familjefokuserad omvårdnad är inom barnsjukvården ett förhållningssätt 

som bygger på en tro om att familjen är barnets viktigaste källa till stöd och att 

familjens perspektiv är viktigt för att fatta optimala medicinska och 

omvårdnadsmässiga beslut. Vad begreppet familj innebär och vilka som ingår i den 

är individuellt för varje barn. Förhållningssättet grundar sig i ett nära samarbete 

mellan barn, närstående och yrkesverksamma inom vården. Fokus ligger på att 

respektera familjens kultur och traditioner samt att förse barnet och familjen med 

kunskap och stöd så att de kan fatta informerade beslut. Den patient- och 

familjefokuserade omvårdnaden har visats ge positiva effekter på bland annat barnets 

hälsa, barnets och familjens belåtenhet med vården samt personalens 

arbetstillfredsställelse (28). 
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3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möjligheter att lindra smärta i 

samband med procedurer hos barn 6–12 år.  

 

4. Metod  
 

4.1 Design 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk ansats. 

Denna design ger en övergripande och bred bild av gällande forskning och tillgänglig 

kunskap. Litteraturen granskas kritiskt och informationen sammanställs. 

Litteraturstudiens resultat grundas på en syntes av de vetenskapliga artiklarnas 

resultat (29). 

 

4.2 Urval 
Hög kvalitet på de inkluderade artiklarna bör eftersträvas (29). Ett 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle hålla hög eller medelhög kvalitet. 

Artiklarna skulle inte vara äldre än fem år, publicerade 2011-2016. Vidare skulle 

artiklarna finnas tillgängliga i fulltext, vara skrivna på engelska och behandla barn i 

åldrarna 6–12 år i samband med smärtsamma procedurer. Tidskrifterna där artiklarna 

publicerats skulle vara granskade enligt Ulrich's periodical dictionary. 

Exklusionskriterium var artiklar som behandlade kronisk smärta hos barn.  

 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och 

Scopus. Pilotsökningen, som genomfördes i oktober 2016, visade att de olika 

databaserna krävde olika sökord på grund av sina tesaurus. Detta gjorde att en 

variation av sökord användes i huvudsökningen beroende på i vilken databas som 

sökningen utfördes.  

 

I Cinahl finns Cinahl Heading-termen ”treatment related pain” som använts för att 

söka efter procedursmärta. MeSH är det tesaurus som används i PubMed och där 

finns ingen motsvarande term. Istället användes termerna ”procedural pain” och 

”treatment related pain” för att försöka hitta alla relevanta artiklar. I Scopus användes 

sökordet "procedure pain". Dessa olika termer kompletterades med sökorden 

"child*"och "nurs*" i alla databaser. Trunkering användes för att hitta alla böjningar 

av sökordet. Den booleska operatorn ”AND” användes för att få med alla 

inklusionskriterier och ”NOT” användes för att exkludera studier som berörde 

kronisk smärta. 

 

Efter granskning upptäcktes att antalet inkluderade artiklar var litet och att 

farmakologiska metoder för smärtlindring inte fanns representerade i resultatet. 

EMLA® är en smärtlindrande salva som nämnts, men inte behandlats, i många 

artiklar. Därför gjordes en andra sökning med sökorden "EMLA" och "child*" i 

databaserna Cinahl, PubMed och Scopus (se bilaga 1). 
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4.4 Tillvägagångssätt 
Efter litteratursökning lästes alla abstracts av respektive författare och efter 

gemensam diskussion valdes artiklar som ansågs besvara syftet. Artiklar som visade 

sig behandla uteslutande andra åldrar än 6-12 år eller inte fanns tillgängliga i fulltext 

exkluderades. Totalt lästes 85 abstracts. 37 artiklar valdes till kvalitetsgranskning. Av 

dessa exkluderades 15 artiklar som inte fanns tillgängliga via Linköpings universitet 

eller som vid närmare läsning ansågs irrelevanta för studiens syfte.  

 

De kvarvarande 21 artiklarna värderades med hjälp av granskningsformulär (30–32) 

och artiklar som ansågs hålla låg kvalitet exkluderades. De inkluderade artiklarna 

lästes noggrant av båda författarna och beskrevs i en tabell (se bilaga 2). Utifrån 

studiens syfte bearbetades artiklarna och relevanta resultat redovisades. Diskussion 

fördes sedan angående resultat och metod (29). 

 

4.5 Kvalitetsgranskning 
Beroende på studiens design valdes lämpligt granskningsformulär; för kvalitativ, 

randomiserad kontrollerad eller kvasiexperimentell design. Artiklarna placerades i en 

av tre kategorier; hög, medelhög eller låg kvalitet. Granskningen var främst 

fokuserad på att studien tydligt skulle beskriva syfte, urval, analysprocess och etiska 

ställningstaganden. Studien skulle ha ett uttalat syfte och en design som var relevant 

utifrån detta.  

 

Urvalet skulle vara representativt och av adekvat storlek utifrån studiens design samt 

så skulle analysprocessen av insamlade data gå att följa. Saknades något av dessa 

kriterier ansågs studien hålla medelhög kvalitet. Ansågs artiklarna ha flera eller 

allvarliga brister bedömdes de ha låg kvalitet. De tre studier som ansågs hålla låg 

kvalitet och därmed exkluderades saknade ett relevant och tillräckligt stort urval och 

korrekta kontrollgrupper samt hade brister i sin metodik.  

 

Resultatet av kvalitetsgranskningen presenterades i en tabell (se bilaga 2). Av de 21 

granskade artiklarna inkluderades 18 i studien.   

 

4.6 Analys 
En innehållsanalys gjordes för att på ett systematiskt sätt kondensera resultaten i de 

olika artiklarna (29). De inkluderade artiklarna granskades separat av båda 

författarna. Resultat som var relevanta utifrån studiens syfte skrevs ner för hand och 

eventuella meningsskiljaktigheter diskuterades. Artiklarnas resultat sammanfattades 

utifrån författarnas nedskrivna material vilket synliggjorde det centrala i varje artikel. 

De centrala resultaten sammanlänkades med varandra och bildade grupper som 

färgmarkerades. Utifrån dessa grupper identifierade författarna flertalet teman som 

presenteras som rubriker i resultatet.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 
Forskare inom medicinsk vetenskap har enligt Helsingforsdeklarationen ett ansvar att 

genomföra sin forskning på etiskt försvarbart sätt. Deltagarna ska ha gett informerat 

samtycke och ha möjlighet att när som helst dra sig ur studien tills dess att den är 

publicerad (33). I Sverige krävs informerat samtycke från vårdnadshavare om 

deltagaren i studien är yngre än 15 år. Barnet ska dock informeras och i största 

möjliga mån själv samtycka till medverkan i studien. Om ett barn anses förstå vad 

studien innebär för denne och ej samtycker får barnet inte deltaga i studien (34). 
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Artiklar som framkommit i litteratursökningen får inte exkluderas för att de motsäger 

studiens syfte om de i övrigt möter inklusionskriterierna. Detta för att studien ska 

anses vara etiskt försvarbar (29).  Författarna till denna studie ansvarar för att endast 

inkludera artiklar vilka har utförts på ett etiskt sätt samt har fått tillstånd av en etisk 

kommitté eller noga övervägt etiska ställningstaganden.  
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5. Resultat  
 

Studien baseras på arton artiklar, varav tre hade kvalitativ, fjorton hade kvantitativ 

och en hade kombinerad design, så kallad mixed method. De inkluderade studierna 

hade totalt 1697 deltagare; både barn, sjuksköterskor och föräldrar. Det totala 

bortfallet var 322 personer. Sju av de inkluderade artiklarna är gjorda i Skandinavien 

och sex i övriga Europa. Resterande artiklar gjordes i Nordamerika och Asien (se 

bilaga 2). I innehållsanalysen framkom sju teman; avledningsmetoder, avslappning, 

farmakologisk smärtlindring, ålderns inverkan på barns smärtupplevelse, att använda 

avledning, sjuksköterskans betydelse och delaktighet. 

 

5.1 Avledningsmetoder  
Användandet av avledningsmetoder innebar ingen ökad risk för sjuksköterskan att 

misslyckas med proceduren (35–37). Avledningsmetoderna som användes i studierna 

delades upp i aktiv och passiv avledning. De aktiva avledningsmetoderna var 

avledningskort, kalejdoskop, tv-spel, medicinsk lek och tryckutjämning. Passiv 

avledning innefattade att titta på animationer och användandet av Buzzy®. 
 

 Aktiv avledning 
Avledningskort är små kort med varierande bilder och former, kring vilka 

sjuksköterskan ställer frågor för att avleda barnet (35,36). Användning av 

avledningskort gav signifikant minskad smärta och oro i samband med smärtsamma 

procedurer, både självrapporterad, observerad av föräldrar och forskare (P≤0.004) 

(35). Detta går i linje med en annan studie där barnen i interventionsgruppen som 

blev avledda med hjälp av avledningskorten också rapporterade mindre smärta och 

oro (P<0.001). Barnen som deltog hade alla genomgått venprov tidigare och ombads 

jämföra smärtan med det tillfället. Mer än 96% tyckte att det gjorde mindre ont när 

de blev avledda (36). 

 

Att låta barnet använda ett kalejdoskop under proceduren gav minskad observerad 

smärta och oro (P≤0.01), dock var det inte lika effektivt som avledningskort (35). 

Användningen av kalejdoskop gav i en annan studie signifikant lägre 

andningsfrekvens, puls, blodtryck och mindre självrapporterad smärta och stress 

jämfört med kontrollgruppen (P≤0.001). En intervention där en förälder närvarade 

vid proceduren gjordes också och detta gav större effekt på samma parametrar än vad 

kalejdoskopet gjorde (38). 

 

En studie testades om aktivt tv-spelande gav ytterligare smärtlindrande effekt utöver 

EMLA®, som alla deltagande erhöll. Tv-spelandet utfördes med hjälp av en 

handkontroll med enhandsfattning. Det framkom ingen signifikant skillnad i varken 

självupplevd eller observerad smärta, däremot uppskattades tv-spelet av både barnen 

och sjuksköterskorna (37). I kontrast till den studien sågs att liknande tv-spelande 

gav signifikant mindre observerad smärta (P≤0.007), men inte upplevd smärta eller 

oro, i samband med såromläggning. Studien visade också att låta barnet suga på en 

godisklubba inte gav några positiva effekter på varken smärta eller oro (39). 

 

Regisserad medicinsk lek är ett sätt att förbereda och informera barn och dess 

närstående. Barnet får använda medicinsk utrustning på ett lekfullt, aktivt, 

upptäckande och lärorikt sätt i närvaro av en medicinskt kunnig och stöttande vuxen. 
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Detta förfarandesätt gav ingen signifikant skillnad i smärta, oro eller stress hos 

barnet. Däremot fanns tendenser till att föräldrarna var nöjdare med vården samt 

minskad smärta och oro, men ingen signifikans uppnåddes (40). 

 

Effekten av tryckutjämning, att hålla för näsan, stänga munnen och försöka blåsa ut 

luft genom öronen, jämfördes med en kontrollgrupp och en grupp som fick EMLA® 

i samband med venpunktion. Tendenser till mindre smärta fanns hos gruppen som 

tryckutjämnade (41). 
 

 Passiv avledning  
Att titta på animationer som på ett skämtsamt sätt beskrev venpunktionsproceduren 

gav lägre observerad och upplevd smärta och oro hos barnen, samt lägre kortisol- 

och glukosnivåer i blod jämfört med kontrollgruppen (P<0.05) (42). 

 

Buzzy® är en vibrerande och nedkylande apparat i form av ett bi som appliceras nära 

insticksstället innan proceduren påbörjas. Användandet av denna gav signifikant 

mindre självrapporterad smärta samt mindre föräldra- och observatörsrapporterad oro 

jämfört med kontrollgruppen i samband med venkanylering (P<0.001) (43). När 

Buzzy® kombinerades med J-tip®, en apparat som utan nålanvändning administrerar 

subkutan lidokain, gav Buzzy® ingen extra smärtlindrande eller orosdämpande 

effekt när de båda användes under venpunktion (44). 

 

5.2 Avslappning  
Avslappning och guided imagery, att vägleda barn i dagdrömmeri, testades i 

samband med venpunktion hos tolvåriga barn i skolmiljö. Det gav ingen signifikant 

lindring av upplevd smärta eller oro när det användes tillsammans med EMLA®. 

Kontrollgruppen uppgav signifikant lägre nivåer av upprördhet (P≤0.01) och 

tendenser till mindre smärta jämfört med interventionsgruppen som fick guided 

imagery (45). Att ge barnet massage en stund innan en nålprocedur i ryggmärgen 

minskade den självrapporterade oron och smärtan efter proceduren (46). 

 

5.3 Farmakologisk smärtlindring  

EMLA® användes i flertalet studier, inklusive de som inte undersökte effekten av 

EMLA®. Det användes som förstahandsval för smärtlindring och sedan testades 

effekten av olika avledningsmetoder eller andra smärtlindrande åtgärder (37,39,45–

49).  

 

I en studie där EMLA® jämfördes mot en kontrollgrupp, gav det signifikant mindre 

smärta (P=0.045). Lägre puls och medelartärtryck observerades hos barn som 

genomgick venpunktion, vilket mättes genom att barnet kopplades upp med 

övervakning av EKG och blodtryck. 80% av dem fick biverkningar i form av lokal 

blekhet eller klåda (41). När EMLA® användes vid insättning av nål i subkutan 

venport skattade föräldrar sitt barns rädsla som större än smärtan. Det fanns också en 

positiv korrelation mellan skattad smärta och skattad oro (49). 

 

Att ge en hög dos av paracetamol i kombination med EMLA® vid nålprocedur gav 

ingen ytterligare smärtlindring, minskad oro eller rädsla enligt varken observatör, 

föräldrar eller barnet självt jämfört med kontrollgruppen som endast erhöll EMLA® 
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(47). Inte heller oralt morfin gav någon adderad effekt när barnet även hade fått 

EMLA® (48). 

 

Användning av J-tip® vid venpunktion gav lägre mediansmärta jämfört med 

kontrollgruppen (P=0.00). Användandet av både J-tip® och Buzzy® samtidigt gav 

signifikant lägre självskattad smärta än kontrollgruppen som inte fick någon 

smärtlindring (P=0.00) (44). 

 

5.4 Ålderns inverkan på barns smärtupplevelse  

När barn i åldern 3-7 år genomgick venpunktion uppvisade de äldre barnen i gruppen 

mindre smärta och lägre puls än de yngre (42). I åldern 7-10 år rapporterade de äldre 

barnen mindre smärta i samband med venpunktion. I samma studie rapporterade de 

äldre barnen mindre stress och hade en lägre andningsfrekvens än de yngre barnen 

(38). Vid insättning av nål i subkutan venport observerades rädsla i lägre grad hos de 

äldre barnen (49). 

 

5.5 Att använda avledning  
Användandet av avledningsmetoder hjälpte barn att hantera smärta i samband med 

procedurer (50). Avledning användes genom att flytta barnets fokus ifrån situationen, 

till exempel genom tv-spel (50,51). Att barnet själv fick välja metod hjälpte barnet att 

fokusera på avledningen och använda den som en copingstrategi samt ökade känslan 

av trygghet. Med rätt sorts metoder kunde barnet hantera sin smärta och undvika att 

bli stressat eller oroat. Barnet valde ibland även andra strategier som att hålla en 

förälders hand eller prata med sjuksköterskan. Om det inte fanns någon 

avledningsmetod att använda sig av, saknade barnet detta (50). En avledningsmetod 

som fungerade på ett barn en dag behövde inte nödvändigtvis fungera en annan dag. 

Ibland kunde barnen koppla ihop ett specifikt föremål som använts för avledning 

med smärta och rädsla, och då fick föremålet motsatt effekt nästa gång det togs fram. 

Den unika smärtupplevelsen hos varje barn och svårigheten i att förutsäga hur barnet 

skulle reagera var viktiga faktorer som sjuksköterskorna tog hänsyn till vid val av 

avledningsmetod (52). 

  

Sjuksköterskorna ansåg att avledningsmetoder oftast var positiva och bra att använda 

(52). Sjuksköterskor uppgav att de ibland använde ett flertal avledningsmetoder 

samtidigt för att distrahera barnet och kunna utföra procedurerna på ett bra sätt (51). 

De uppgav dock tillfällen där avledningsmetoder inte fungerade eller ibland till och 

med var skadliga för barnet. De tillfällen där avledningsmetoderna var ineffektiva 

var oftast då barnen inför proceduren byggt upp en stor oro och rädsla (52). 

Sjuksköterskorna påtalade vikten av att utföra avledningen endast då de var 

självsäkra i att det kunde fungera. Om barnet inte hade kontroll på situationen 

avbröts avledningen då den inte längre ansågs gynna barnet (51,52). Fortsatta 

avledningsförsök kunde få barnet att känna sig lurat av sjuksköterskan (51). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det fanns ett tidsfönster under vilket avledning 

fungerade. När barnet blev alltför upprört, stressat eller förlorade kontrollen valde 

sjuksköterskorna att avbryta avledningen och istället fokusera på att göra klart den 

medicinska proceduren så snabbt som möjligt för att minska tiden som barnet 

utsattes för smärta och oro. Ibland fanns också utomstående hinder för god 

smärthantering och avledning i samband med procedurer. Vissa medicinska åtgärder 
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var tvungna att göras inom en viss tid och då prioriterades den medicinska regimen 

över optimal smärthantering (52). 

 

Sjuksköterskans kliniska erfarenhet kunde spela roll i hur väl denne kunde använda 

sig av avledningsmetoder. En sjuksköterska som hade vana i att utföra det 

smärtsamma momentet kunde fokusera mer på att avleda barnet än på den 

medicinska proceduren (52).  

 

5.6 Sjuksköterskans betydelse  

Barns förväntade rädsla och oro hade större påverkan på hur barnet kunde samarbeta 

med sjuksköterskan än hur smärtsam proceduren var. Målet med icke-

farmakologiska interventioner var att främja samarbetet mellan barnet och 

sjuksköterskan då detta ansågs viktigt under smärtsamma procedurer. Det gjorde 

sjuksköterskorna genom att anpassa sig själva utifrån barnets behov och använda 

procedurer som tidigare fungerat för barnet i fråga. En metod som ofta användes för 

att främja samarbetet var att förbereda barnet och dess närstående på proceduren som 

skulle genomföras. Att sjuksköterskan lade lite extra tid på förberedelser minskade 

påfrestningen på både sjuksköterskan, barnet och de närstående. Den mest 

omfattande metoden som sjuksköterskorna använde sig av var att anta en 

uppmuntrande, kontaktsökande och positiv attityd, vilket enligt dem också hjälpte att 

påverka den miljö som de och barnet samt dess närstående befann sig i. 

Sjuksköterskorna påtalade vikten av humor och att inte alltid ta allting på så stort 

allvar, utan att det går att använda humor på ett sådant sätt att barnen inte uppfattar 

allt med sjukhusvistelsen som hemskt. Däremot var det viktigt att det som var 

allvarligt inte skämtades bort (51). Barnen uppgav att det var viktigt att 

sjuksköterskan skulle vara lugn och försiktig i sitt agerande och inte snabb eller 

ointresserad (50). 

  

Sjuksköterskans bemötande gentemot barnet var viktigt för att barnet skulle kunna 

uppnå god coping av de smärtsamma procedurer som det utsattes för. Sjuksköterskan 

förmedlade klinisk kompetens till barnet genom hur denne pratade samt genomförde 

såromläggningen. Genom detta överfördes en känsla av säkerhet till barnet. Att 

barnet uppfattade sjuksköterskan som kliniskt kompetent och att denne behärskade 

den smärtsamma proceduren, samt var lyssnande och uppmärksammade smärta 

skapade förutsättningar för trygghet. Detta gjorde att barnet kunde lämna över 

ansvaret till sjuksköterskan och istället fokusera på att hantera smärtan och stressen 

genom olika avledningsmetoder. Barnets upplevelse av adekvat smärthantering var 

ofta baserad på dess känsla av trygghet (50). 

  

5.7 Delaktighet  

Barnet ville vara delaktigt i de beslut som det var bekant med, men ville inte påverka 

områden det inte kände till, såsom omläggningstekniker. Till exempel uppskattade 

ett barn att han fick välja vilken färg förbandet skulle ha. Att vara delaktig förutsatte 

att barnet kunde hantera sin smärta och ledde i sin tur till ökad kontroll över 

situationen (50). Genom att låta barnet styra processen, till exempel bestämma när de 

skulle ta en paus, kunde sjuksköterskan låta barnet återfå en känsla av kontroll och 

förståelse för situationen och varför det gjorde ont (51).  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
För att på bästa sätt besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med systematisk 

ansats. Denna design tillåter författarna att få en bred bild av aktuell forskning och på 

så sätt även en översikt över kunskapsområdet (29). 

 

Artiklarna i denna studie fick vid söktillfället inte vara publicerade för mer än fem 

kalenderår sedan, detta för att säkerställa att den mest aktuella forskningen 

bearbetades. För att artiklarna skulle kunna bearbetas var de tvungna att vara 

tillgängliga via Linköpings universitet. Ett relativt stort antal artiklar försvann på 

grund av detta vilket kan ha påverkat studiens resultat. Artiklarna skulle också vara 

på engelska då detta är det mest vedertagna språket inom forskningen samt ett språk 

som båda författarna behärskar.   

 

Åldersavgränsningen sattes till barn 6-12 år då detta är en vedertagen åldersgrupp i 

forskning och databaser. I denna ålder kan barn uttrycka sig själva angående till 

exempel smärta och oro (21), vilket var något som författarna önskade. I elva av de 

inkluderade artiklarna deltog barn äldre eller yngre än 6-12 år. Majoriteten av alla 

deltagare var dock inom åldersavgränsningen för litteraturstudien. Att inte alla 

deltagande barn föll inom åldersavgränsningen kan ha påverkat studiens resultat och 

generaliserbarhet.   

 

I pilotsökningen upptäcktes att många artiklar handlade om smärtlindring vid kronisk 

smärta, men eftersom detta ansågs irrelevant för studiens syfte valdes 

exklusionskriteriet "chronic pain". Pilotsökningen gjordes förutom i ovan nämnda 

databaser också i PsycINFO. Inga relevanta träffar observerades varav databasen 

uteslöts från vidare sökningar.   

 

Det fanns inget gemensamt sökord för procedurrelaterad smärta i de olika 

databaserna, vilket tvingade författarna till att använda olika sökord beroende på 

vilken databas som användes. Denna avsaknad av gemensam benämning har 

påverkat författarnas arbetsbörda och kan ha påverkat studiens resultat. I Cinahl 

fanns en Cinahl-heading, "treatment related pain", vilket gjorde att författarna inte 

sökte med de begrepp som användes i övriga databaser. Detta kan ha gjort att 

relevanta artiklar i Cinahl missades. 

 

Efter sökningarna med procedurrelaterad smärta och barn var antalet artiklar i 

studien lägre än önskvärt. En tilläggssökning med "EMLA" och "child*" gjordes i 

Cinahl och PubMed då EMLA® var något som framkom i ett flertal av de artiklar 

som tidigare inkluderats i studien och detta ansågs vara av relevans för studiens 

syfte. I studiens senare skede uppmärksammades att denna sökning inte gjorts i 

Scopus, varav en sökning gjordes men inte resulterade i någon inkluderad artikel. I 

sökprocessen framkom totalt 31 dubbletter vilket ökar styrkan i dessa studiers 

resultat då de blivit publicerade i fler än en databas. 

 

Hög kvalitet på de inkluderade artiklarna i en litteraturstudie bör eftersträvas (29). 

Därför utfördes kvalitetsgranskning separat av båda författarna utifrån 

granskningsmallar (30–32) och diskuterades sedan gemensamt. Detta förfarande ökar 

studiens reliabilitet (29). Vissa variabler i granskningsmallarna var inte relevanta för 
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alla studier på grund av deras design. I dessa fall diskuterades huruvida variabeln 

gick att applicera och ett gemensamt beslut fattades om att exkludera variabeln från 

granskningen av den enskilda studien. Kriterierna för vilken kvalitet artiklarna skulle 

få efter granskning diskuterades mellan författarna samt vid handledning och 

presenteras i metodavsnittet. 

 

Analys av artiklarnas resultat gjordes separat av författarna och diskuterades 

tillsammans innan resultaten sammanfattades och delades upp i gemensamma teman. 

Artiklarna som inkluderades var av både kvalitativ och kvantitativ design. I en 

litteraturstudie inom omvårdnad anses det lämpligt att inkludera studier av båda 

ansatser för att belysa olika perspektiv av området som undersöks. Tio av de 

inkluderade artiklarna i denna studie var randomiserade kontrollerade studier, vilket 

ytterligare bidrar till ökad validitet (29).   

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien hade ett etiskt godkännande eller ett 

starkt etiskt resonemang. På detta vis anses studien uppfylla de kriterier som finns 

utifrån Helsingsforsdeklarationen (33). De inkluderade artiklarna erhöll informerat 

samtycke från vårdnadshavare och i vissa fall från barnen vilket gör denna 

litteraturstudie etiskt försvarbar.  

 

Orden "stress" och "distress" förekom frekvent i artiklarna som inkluderats i 

resultatet. "Distress" saknar en bra översättning till svenska och författarna valde 

därför att använda det svenska ordet "stress" som översättning för båda dessa termer. 

På grund av denna språkförbristning förlorades komplexiteten i ordet "distress", 

vilket kan ha påverkat resultatet på så sätt att läsaren inte till fullo förstår känslorna 

som ligger bakom översättningen "stress".  

 

Sju av arton artiklar som inkluderades i studien är gjorda i Skandinavien och 

majoriteten av artiklarna är gjorda i Europa. Detta kan öka studiens överförbarhet till 

klinisk praxis i Sverige då förhållandena kan anses vara relativt lika. Det är också en 

styrka att resultaten från den övriga världen går i samma linje som resultaten från 

Europa, då det tyder på att barn smärtlindras utifrån samma princip i hela världen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möjligheter att lindra smärta i 

samband med procedurer hos barn 6–12 år. Litteraturstudien visar att sjuksköterskan 

och dennes förhållningssätt samt de strategier denne väljer att använda har stor 

inverkan på barns smärta, oro och stress vid smärtsamma procedurer. Att använda 

lämplig farmakologisk smärtlindring och anpassa valet av avledning utifrån barnets 

individuella behov hör till sjuksköterskans ansvar. Detta förfarande främjar barnets 

mänskliga rättigheter. Studien påvisar också en mängd olika avledningsmetoder som 

sjuksköterskorna har till sitt förfogande.  

  

Resultatet av litteraturstudien visar flertalet välfungerande avledningsmetoder. Det 

framkom också några avledningsmetoder som inte fungerar för att minska smärta, 

oro eller stress.  En studie påvisar, likt denna litteraturstudie, att alla 

avledningsmetoder inte fungerar och att vilken metod som är effektiv varierar från 

barn till barn. Orsakerna bakom detta är inte fastställda. Vidare visar studien att 

hypnos fungerar bra mot smärta och oro vid nålprocedurer (53), något som inte 

framkommit i denna litteraturstudie. 
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Litteraturstudien visar ingen positiv effekt av guided imagery i samband med 

procedursmärta hos tolvåriga barn (45). I kontrast till detta har flertalet studier 

påvisat guided imagerys positiva effekt på bland annat smärthantering (54,55) och 

stresshantering med låg risk för oväntad eller motsatt effekt (55). 

 

Artiklar som presenteras i litteraturstudien påvisar den smärtlindrande effekten av 

EMLA® och att det fanns liten risk för allvarliga biverkningar (41,49). Att ge 

ytterligare smärtlindring oralt gav ingen ökad lindring av smärta eller oro (47,48). En 

artikel som stödjer att EMLA® fungerar vid venpunktion påvisar också effekten av 

medicinska clowner för att minska de negativa upplevelserna hos barn i samband 

med venpunktion (56), vilket inte framkommer i litteraturstudien.   

 

En inkluderad kvalitativ studie visade att när sjuksköterskan lade ner tid på att 

förbereda barnet på den procedur som skulle genomföras gav det minskad 

påfrestning på både barnet, närstående och sjuksköterskan själv vid själva proceduren 

(51). Dock finns ingen evidens för att information och förberedelser minskar smärta 

vid procedurer hos barn (53). Animationer gjorda specifikt för att förbereda barn på 

medicinska procedurer och sjukhusbesök finns tillgängliga på internet. Det finns 

bland annat två filmer om venpunktion, riktade till barn i olika åldrar (57). Dessa 

animationer kan ses som ett verktyg för sjuksköterskan, som kan informera barnets 

närstående om att visa lämplig animering inför proceduren. En annan metod som 

används för att förbereda ett barn inför en procedur är lek med medicinska föremål. 

Det finns ingen enhällig evidens för denna intervention, men studier visar att den ger 

minskad oro och mindre upprört beteende hos barnet vid proceduren (58). Detta i 

kontrast till en av de inkluderade studierna, där medicinsk lek gav tendenser till ökad 

tillfredsställelse hos föräldrarna men ingen minskad smärta eller oro hos barnet (40). 

 

I resultatet framkom att barn uttryckte en vilja att påverka det som låg inom deras 

kompetens och fick en ökad känsla av kontroll av detta (50). Enligt en 

översiktsstudie önskade barn att vara delaktiga i sin vård och när de fick vara det 

kände de ökad empowerment. Översiktsstudien visade också att när en förälder var 

närvarande minskade barnets delaktighet. Sjukvårdspersonalen upplevde ibland att 

de inte kunde gå emot föräldrarnas önskemål och kompromissade därmed barnets 

delaktighet. Äldre barn gavs större möjlighet att påverka (59). Detta har inte 

framkommit i studiens resultat.  

  

Joyce Travelbee's omvårdnadsteori baseras på att sjuksköterskan behöver skapa god 

kommunikation för att förstå patientens situation och behov och därefter kunna 

utföra omvårdnad på ett adekvat sätt. Hon anser också att sjuksköterskan medvetet 

ska använda sin egen personlighet som ett terapeutiskt verktyg (22). Detta går i linje 

med studiens resultat som visar att sjuksköterskan genom att använda sin 

personlighet och anpassa sig utifrån barnet kunde påverka barnets upplevelser av 

vården och de procedurer som utfördes (50–52). Sjuksköterskorna antog en positiv 

och uppmuntrande attityd som påverkade miljön de befann sig i och fokuserade på 

att främja samarbetet med barnet (51), vilket kan ses som ett sätt att identifiera och 

värna om barnets behov. Travelbee nämner också vikten av att sjuksköterskan kan 

förutse mänskligt beteende för att kunna använda sig själv terapeutiskt (22). I en 

studie kommenterade sjuksköterskorna svårigheten i att förutse hur barnet skulle 

reagera på smärta och avledning, men att detta ändå var en faktor de tog hänsyn till 

(52). 
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Patient- och familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt som baseras på gott 

samarbete mellan barn, närstående och vårdpersonal. Det har bevisat goda effekter på 

flera områden (28). Ett sådant gott samarbete främjades i en inkluderad studie genom 

att sjuksköterskan förberedde barnet och dess närstående på vad denne skulle göra. 

Sjuksköterskan anpassade också sig själv till barnets behov och antog en positiv 

inställning, vilket gav en trevligare stämning i rummet (51). Ett annat tecken på att 

sjuksköterskan haft ett gott bemötande är att barnet känner sig tryggt. Detta 

uppnåddes i en studie genom att sjuksköterskan under proceduren lyssnade på barnet 

och tog smärtan på allvar. Detta gjorde att barnet uppfattade sjuksköterskan som 

kliniskt kompetent och överförde en känsla av säkerhet (50). Resultatet stöds av en 

litteraturstudie där barn upplevde att sjuksköterskans information ofta var svår att ta 

till sig och att de inte kunde ställa frågor. När sjuksköterskan inte tilltalade barnet 

utan endast dess föräldrar blev barnet besviket och ledset (59).  

  
Olika faktorer påverkar sjuksköterskans användande av icke-farmakologiska metoder 

för att minska smärtan i samband med smärtsamma procedurer (52). Det finns studier 

på positiva och negativa faktorer som stödjer resultatet i denna studie. Positiva 

faktorer var framförallt sjuksköterskans egna erfarenheter kring icke-farmakologiska 

metoder och deras vilja att utvecklas inom professionen och göra ett så bra jobb som 

möjligt. Negativa faktorer som hindrade dem var bland annat tidsbrist, brist på 

utbildning och stort patientflöde (60). 

 

Litteraturstudien visar att stress observeras i lägre grad hos äldre barn (38) och att det 

finns tendenser till minskad observerad smärta ju äldre barnet är (38,42). Antaganden 

kan göras att ju äldre barnet är desto bättre blir det på copingstrategier och kan då 

hantera smärtan på ett mer effektivt och adekvat sätt som gör den svårare att 

upptäcka för utomstående. Detta antagande stöds av en artikel vilken visar att ju 

äldre barn blir desto mer medvetna blir de av smärtans olika aspekter. De äldre 

barnen var medvetna om att smärta kan vara av både emotionell och fysisk karaktär, 

att smärta kan vara ett lärandetillfälle samt att smärta inte alltid är negativt. Till 

skillnad från yngre barn använde äldre barn till större del icke-verbal kommunikation 

när de fick ont. De såg inte smärtlindring som centralt utan använde sig främst av 

copingstrategier för att hantera smärtan (61).    

 

En annan aspekt som talar för att äldre barn kan hantera smärta bättre än de yngre är 

att ett äldre barn har mer välutvecklade anatomiska strukturer och fysiologiska 

processer. Detta borde ge en smärtfysiologi som är mer lik en vuxens och därmed en 

mer mogen hantering av smärta, både på ett fysiologiskt och emotionellt plan. 

Forskningen ger idag ingen tydlig bild av när smärtfysiologin är helt utvecklad.   
 

 Kliniska implikationer 
Lokalanestetikumet EMLA® används i dagsläget kliniskt för att lindra smärta hos 

barn vid exempelvis venpunktion. Studien påvisar effekten och vikten av att använda 

EMLA®, eller annan kutan bedövning, vid de smärtsamma procedurer där detta är 

möjligt (41,44). Sjuksköterskan har en viktig roll i barnets smärthantering (50) och 

de kunskaper om användning av avledningsmetoder och strategier för att främja 

barnens coping som framkommit i litteraturstudien bör tas till vara för att främja 

omvårdnadsarbetet i relation till smärtsamma procedurer. Under hela proceduren ska 

gott samarbete med barnet eftersträvas (51), genom att främja barnets delaktighet 
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(50) och känsla av kontroll (51,52). Barnet bör exempelvis inkluderas i valet av 

avledningsmetod då detta hjälper barnet att hantera sin smärta (50). 
 

 Framtida forskning 
Fortsatt forskning kring effektiva avledningsmetoder utifrån barns ålder och olika 

förutsättningar bör göras för att främja god och lämplig användning av dessa vid 

smärtsamma procedurer. Fler randomiserade kontrollerade studier är av intresse för 

att undersöka effekten av information och förberedelser samt guided imagery för 

barns smärthantering i samband med smärtsamma procedurer inom vården. För att 

motverka de negativa aspekterna av tidig smärtpåverkan bör fler systematiska 

litteraturstudier utföras och resultaten användas för att sprida information inom den 

kliniska verksamheten om vikten av adekvat smärtlindring till barn.  

 

6.3 Konklusion 
Sjuksköterskan har stora möjligheter att lindra smärta i samband med procedurer hos 

barn 6-12 år. Dennes bemötande och förhållningssätt påverkar hur barnet reagerar på 

smärta och oro och sjuksköterskan kan använda sig själv som ett verktyg för att öka 

barnets känsla av trygghet och förtroende. Att barnet får vara delaktigt i vården ökar 

chansen att det kan hantera smärtan effektivt. Till sin hjälp för att lindra smärtan har 

sjuksköterskan en effektiv farmakologisk intervention i form av EMLA® och en 

mängd avledningsmetoder som kan fungera olika väl beroende på det enskilda 

barnet. Det finns faktorer som påverkar valet av avledningsmetod samt ett tidsfönster 

för hur länge sjuksköterskan väljer att avleda; ibland kan det vara bättre för barnet att 

proceduren går så snabbt som möjligt om avledningen inte fungerar eller den 

medicinska regimen är prioriterad högre. Studien belyser tillgängliga metoder för att 

lindra smärta och vikten av att som sjuksköterska använda dem.   
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pain 

Published in the 

last 5 years, 

English, Child: 6-

12 years 

75 6 13 5 1 

PUBMED/MEDLINE 

2016-11-01 

procedural pain 

AND child* 

AND nurs* NOT 

chronic pain 

Published in the 

last 5 years, 

English, Child: 6-

12 years 

33 11 10 4 1 

SCOPUS 

2016-11-03 

procedure pain 

AND child* 

AND nurs* NOT 

chronic pain 

2011-2016, 

Child, Nursing, 

Article 

56 10 8 4 3 

CINAHL 

2016-11-08 

EMLA  

AND child* 

NOT chronic 

pain 

2011-2016, Peer 

Reviewed, Child 

6-12 years, 

English 

8 2 6 4 2 

PUBMED/MEDLINE 

2016-11-08 

((EMLA) AND 

child*) NOT 

chronic pain  

Published in the 

last 5 years, 

English, Child: 6-

12 years 

24 2 11 6 3 

SCOPUS 

2017-02-16 

EMLA AND 

child* NOT 

chronic pain 

2011-2017, 

Article 

1 0 1 1 0 

Totalt   248 31 85 37 18 



 

Bilaga 2: Tabell 2: Artikelmatris 

Författare, år, land Titel Syfte Metod och design Deltagare 

(Interventions-

/kontrollgrupp)  

[bortfall] 

Resultat Kvalitet 

Canbulat, N 

Inal, S 

Sönmezer, H, 2014, 

Turkiet 

Efficacy of distraction 

methods on procedural 

pain and anxiety by 

applying distraction 

cards and 

kaleidoscope in 

children 

Att undersöka effekten 

av två olika 

distraktionsmetoder, 

distraktionskort och 

kalejdoskop, på smärta 

och oro hos barn under 

venpunktion. 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

188 (62/62/63) [0] Avledningskort och 

kaleidoskop minskar 

signifikant smärta och 

oro vid venpunktion. 

Hög 

Hedén, L 

Essen, L 

Ljungman, G, 2016, 

Sverige 

The relationship 

between fear and pain 

levels during needle 

procedures in children 

from the parents' 

perspective 

Att undersöka 

sambandet mellan 

rädsla och smärta 

under nålprocedurer 

hos barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

151 (74/77) [31] Det finns ett positivt 

samband mellan 

upplevd rädsla och 

smärta. Rädslan 

skattades högre än 

smärtan 

Hög 

Inal, S 

Kelleci, M 

2012, Turkiet 

Distracting children 

during blood draw: 

Looking through 

distraction cards is 

effective in pain relief 

of children during 

blood draw 

Att undersöka 

effekterna av 

avledning genom att 

se på distraktionskort 

(Flippits) för att 

minska 

procedursmärta och 

oro under venprov. 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

123 (61/62) [13] Avledningskort 

minskar signifikant 

smärta och oro vid 

venpunktion utan att 

påverka 

venpunktionsprocedur

en negativt. 

Hög 

Nilsson, S 

Enskär, K 

Hallqvist, C 

Kokinsky, E 

2013, Sverige 

Active and Passive 

Distraction in 

Children Undergoing 

Wound Dressings 

Att testa hur avledning 

påverkar smärta, stress 

och oro hos barn under 

sårvård. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

60 (20/20/20) [2] Aktiv avledning 

fungerar bättre än 

passiv avledning vid 

sårvård. 

Hög 



 

Nilsson, S 

Hallqvist, C 

Sidenvall, B 

Enskär, K, 2011, 

Sverige 

 

 Children's 

experiences of 

procedural pain 

management in 

conjunction with 

trauma wound 

dressings 

Att beskriva barns 

uppfattning av 

procedurrelaterad 

smärthantering i 

samband med sårvård. 

 Kvalitativ 

intervjustudie 

39 [2] Barnets upplevelse av 

sjuksköterskans 

kompetens påverkar 

dess trygghet och 

upplevelsen av 

sårvården. 

Hög 

Akdas, O 

Basaranoglu, G 

Et. Al., 2014, Turkiet 

The effects of 

Valsalva maneuver on 

venipuncture pain in 

children: comparison 

to EMLA® 

(lidocaine–prilocaine 

cream) 

Att undersöka effekten 

av tryckutjämning på 

smärta vid 

venpunktion jämfört 

med EMLA. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

60 (20/20/20) [10] Tryckutjämning 

fungerar bättre än 

kontrollgruppen men 

sämre än EMLA. 

Medelhög 

Canbulat, N 

Ayhan, F 

Inal, S 

2015, Turkiet 

Effectiveness of 

External Cold and 

Vibration for 

Procedural Pain Relief 

During Peripheral 

Intravenous 

Cannulation in 

Pediatric Patients 

Att undersöka effekten 

av extern kyla och 

vibration via Buzzy på 

smärta och oro hos 

barn under intravenös 

kanylering. 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

176 (88/88) [44] Extern kyla och 

vibration ger 

signifikant lägre 

rapporterad smärta och 

oro vid intravenös 

kanylering. 

Medelhög 

 Çelebioğlu, A 

Gürol, A 

Yildirim, Z.K 

Büyükavci, M 

2015, Turkiet 

Effects of massage 

therapy on pain and 

anxiety arising from 

intrathecal therapy or 

bone marrow 

aspiration in children 

with cancer 

Att undersöka effekten 

av massageterapi för 

att minska akut smärta 

till följd av intratekal 

terapi eller 

benmärgsprov hos 

barn med cancer. 

Kvasi-experimentell 

studie 

25 (12/13) [0] Massageterapi minskar 

postprocedural smärta 

och oro. 

Medelhög 



 

 

Forsner, M 

Norström, F 

Nordyke, K 

Ivarsson, A 

Lindh, V, 2014, 

Sverige 

Relaxation and guided 

imagery used with 12-

year-olds during 

venipuncture in a 

school-based 

screening study 

 

Att undersöka 12-

åringars upplevelser 

av R-GI i skolmiljö 

och ifall R-GI 

påverkade smärta och 

stress relaterat till 

venpunktion. 

Kvasi-experimentell 

studie, mixed method 

109 (60/49) [32] Avslappning och 

guided imagery ger 

ingen ytterligare 

minskning av smärta 

vid venpunktion i 

kombination av 

EMLA. 

Medelhög 

Hedén, L 

Essen, L 

Ljungman, G, 2014, 

Sverige 

 

Effect of high‐dose 

paracetamol on needle 

procedures in children 

with cancer – a RCT 

Att undersöka effekten 

av paracetamol på 

nålprocedurer hos 

barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

51 (24/27) [3] Ingen signifikant 

skillnad hittades. 

Medelhög 

Hedén, L 

Essen, L 

Ljungman, G, 2011, 

Sverige 

Effect of morphine in 

needle procedures in 

children with cancer 

Att undersöka effekten 

av oralt morfin på 

nålprocedurer hos 

barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

50 (26/24) [12] Ingen signifikant 

skillnad hittades 

mellan oralt morfin 

och placebo. 

Medelhög 

 Kearl, Y. L. 

Yanger, S 

Montero, S 

Morelos-Howard, E 

Claudius, I 

2015, USA 

Does Combined Use 

of the J-tip® and 

Buzzy® Device 

Decrease the Pain of 

Venipuncture in a 

Pediatric Population? 

Att utveckla en 

optimal rutin för 

smärtlindring inför 

venpunktion genom att 

undersöka effekten av 

att kombinera 

användandet av Buzzy 

och J-tip. 

Kvasi-experimentell 

studie 

356 (197/137/28)  

[7] 

J-tip kombinerat med 

Buzzy är ej mer 

effektivt än bara J-tip 

för att minska smärta 

vid venpunktion. 

Medelhög 



 

Matziou, V 

Chrysostomou, A 

Vlahioti, E 

Perdikaris, P, 2013, 

Grekland 

Parental presence and 

distraction during 

painful childhood 

procedures 

Att undersöka och 

jämföra effekten av 

förälders närvaro samt 

avledning med hjälp 

av leksak vid 

smärtsamma 

procedurer hos barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

130 (43/44/43)  

[132] 

Förälders närvaro kan 

minska oro, smärta, 

stress och påverka 

vitala parametrar 

positivt vid 

smärtsamma 

procedurer i större 

utsträckning än 

avledning med leksak. 

Medelhög 

Minute, M 

Badina, L 

Et. Al., 2012, Italien 

Videogame playing as 

distraction technique 

in course of 

venipuncture 

Att undersöka effekten 

av tv-spel som 

avledning vid 

venpunktion. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

97 (50/47) [12] Ingen signifikant 

skillnad hittades. 

Medelhög 

Moore, E.R. 

Bennett, K.L. 

Dietrich, M.S. 

Wells, N 

2015, USA 

The Effect of Directed 

Medical Play on 

Young Children's Pain 

and Distress During 

Burn Wound Care  

 

Att undersöka 

huruvida barn mellan 

3 och 7 år med 

brännskador som får 

tillgång till regisserad 

medicinsk lek innan 

sin första omläggning 

upplever och uppvisar 

mindre smärta än 

kontrollgruppen. 

Kvasi-experimentell 

studie 

21 (12/9) [15] Regisserat medicinskt 

lekande kan minska 

oro och stress hos barn 

samt positivt påverka 

upplevelsen av vård. 

Medelhög 

Olmstead, D.L.  

Scott, S. D. 

Mayan, M  

Koop, P.M. 

Reid, K 

2014, Kanada 

Influences shaping 

nurses' use of 

distraction for 

children's procedural 

pain 

Att utforska 

sjuksköterskors val 

kring användningen av 

avledning vid 

smärtsamma 

procedurer. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

7 [0] 

 

Icke-farmakologiska 

metoder underanvänds 

vid procedurer och kan 

bidra till barns 

smärtproblematik. 

Medelhög 



 

Svendsen, E J 

Bjørk, I T, 

Et. Al., 2014, Norge 

 

Experienced nurses' 

use of non-

pharmacological 

approaches comprise 

more than relief from 

pain. 

Att undersöka erfarna 

sjuksköterskors 

användning av och 

resonemang kring 

icke-farmakologiska 

metoder vid 

smärtsamma 

procedurer hos barn. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

14 [0] Erfarna sjuksköterskor 

upplever att 

användandet av icke-

farmakologiska 

metoder är viktigt och 

de kan använda dem 

på ett individuellt 

anpassat sätt för att 

förbättra samarbetet 

med barnet. 

Medelhög 

Yoo, H 

Kim, S 

Hur, H-K 

Kim, H-S 

2011, Sydkorea 

The effects of an 

animation distraction 

intervention on pain 

response of preschool 

children during 

venipuncture 

Att identifiera 

effekterna av animerad 

avledning på 

smärtrespons hos 

förskolebarn 3-7 år 

under venpunktion. 

Kvasi-experimentell 

studie 

40 (20/20) [7] Animerad avledning 

minskar smärta och 

stress vid venpunktion. 

Medelhög 

 Katende, G 

Mugabi, B, 2015, 

Uguanda 

 

Comforting strategies 

and perceived barriers 

to pediatric pain 

management during 

IV line insertion 

procedure in Uganda's 

national referral 

hospital: A descriptive 

study 

Att undersöka 

nuvarande strategier 

för att lugna 

pediatriska patienter 

samt undersöka vilka 

barriärer som hindrar 

sjukvårdspersonal från 

att hantera 

procedursmärta i 

samband med 

venkateterisering. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

105 [15] Tröstande metoder vid 

venkanylering 

underanvänds. Den 

största faktorn till 

detta är tidsbrist.  

Låg 



 

 

Kim, D 

Choi, S 

Kwak, Y, 2012, 

Sydkorea 

The effect of 

SonoPrep® on 

EMLA® cream 

application for pain 

relief prior to 

intravenous 

cannulation. 

Att undersöka effekten 

av SonoPrep 

kombinerat med 

EMLA på barn vid 

venkanylering. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

42 (21/21) [8] En signifikant 

förbättring av smärtan 

vid venkanylering när 

SonoPrep kombineras 

med EMLA. 

Låg 

McCarthy, A-M 

Kleiber, C 

Hanrahan, K 

Zimmerman, MB 

Ersig, A 

Westhus, N 

Allen, S, 2014, USA 

 

 

Matching doses of 

distraction with child 

risk for distress during 

a medical procedure: a 

randomized clinical 

trial 

Att undersöka effekten 

av tre olika 

distraktioner hos barn 

med hög till medelhög 

risk för 

procedurrelaterad 

stress. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

574 (203/204/167) 

[8] 

Professionell 

avledning minskar 

smärta, oro och stress. 

Låg 


